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Create value with public 

funding 

Medida "Estágios Profissionais" – Aviso de 
Abertura de Candidaturas 

Foi publicado, no sítio do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(“IEFP”), o Aviso de Abertura de Candidaturas ("Aviso") à Medida "Estágios 

Profissionais" ("Medida"), cujo período decorre entre as 9 horas do dia 2 de 

maio e as 18 horas do dia 1 de junho de 2018. 

Durante o período supramencionado podem ser apresentadas candidaturas 

aos Estágios Profissionais, bem como pedidos de concessão do Prémio ao 

Emprego, pela celebração de contratos de trabalho sem termo com ex-

estagiários das medidas Estágios Emprego, Inserção e Reativar, desde que 

cumpridas as condições para a sua atribuição, conforme previsto no 

Regulamento da Medida. 
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Natureza dos beneficiários e área geográfica de aplicação 

São suscetíveis de apoio as candidaturas promovidas por pessoas singulares ou coletivas de natureza privada, 

com ou sem fins lucrativos, cujos projetos de estágio sejam localizados no território de Portugal Continental.  

Para os pedidos de concessão do Prémio ao Emprego, são elegíveis os contratos de trabalho sem termo para 

os postos de trabalho localizados no mesmo território. 

Critérios de seleção das candidaturas e dotação orçamental 

As candidaturas são avaliadas e hierarquizadas de acordo com os seguintes critérios de análise: 

1. Estágio localizado em território economicamente desfavorecido; 

2. Empregabilidade geral dos estagiários em estágios concluídos nos últimos 3 anos; 

3. Empregabilidade direta dos estagiários em estágios concluídos nos últimos 3 anos; 

4. Coerência do estágio; 

5. Conformidade do orientador de estágio; 

6. Dimensão da entidade. 

A dotação orçamental do presente Aviso é de Euro 45 milhões. As candidaturas que apresentem um nível de 

classificação de 50 ou mais pontos são aprovadas até ao limite da dotação orçamental. 

Modalidades e procedimento para a apresentação de candidaturas 

A apresentação de candidaturas à Medida "Estágios Profissionais" e do pedido de concessão do Prémio ao 

Emprego são realizados através do Portal do IEFP, www.netemprego.gov.pt. 

Para mais detalhes, pode consultar o Regulamento da Medida e o respetivo Aviso. 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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